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Peste 750 de blocuri din
Zalău rămân fără apă
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Ambasadorul Israelului
în România a vizitat
Şimleu Silvaniei

Ambasadorul Israelului în România, Dan Ben-Eliezer,
s-a aﬂat, ieri, în Şimleu Silvaniei, pentru a lua parte la
festivităţile organizate de Primăria Şimleu Silvaniei şi de
Muzeul Memorial al Holocaustului din România pentru
marcarea Zilei Internaţionale a Holocaustului.
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Elevii de la Colegiul Naţional
"Silvania" spun
"NU teribilismului" pe şosele
Elevi din trei clase de la Colegiul Naţional "Silvania" din
Zalău au participat, ieri, la o acţiune, în cadrul proiectului
educaţional "Viaţa sub semnul prudenţei, respectului şi
sănătăţii", derulat în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Sălaj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj.
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Deşi mâine este ultima zi până la care trebuiau să ﬁe semnate noile contracte la nivel de scară de bloc pentru furnizarea
serviciilor de apă şi canal, între reprezentanţii Sucursalei Sălaj a Companiei de Apă Someş Cluj şi asociaţiile de
locatari, s-au încheiat doar 250 de contracte pentru blocurile din Zalău.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!
Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru

Portughezii, polonezii şi suedezii ar putea ﬁ noii investitori
pentru Ţara Silvaniei, aceştia arătându-se interesaţi de
schimburi de experienţă şi bune practici cu cele 16 autorităţi
locale şi cei 34 de agenţi economici care fac parte din grupul
de Acţiune Locală Ţara Silvaniei.
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Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

hrana
sufletului

ARCA

Medicii de familie vor fi obligaţi să asigure
continuitatea asistenţei medicale la centrele de
permanenţă, potrivit unei Ordonanţe aprobate de
Guvern pentru modificarea şi completarea Legii nr.
263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei
medicale primare prin centrele de permanenţă.
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Portughezii, polonezii şi
suedezii – interesaţi de
Ţara Silvaniei

Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Mibrãria

Medicii de familie - obligaţi
să asigure continuitatea în
centre de permanenţă

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Declaraţia unică a fost
prezentată mediului de
afaceri sălăjean
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